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Tychy, dnia 08.06.2020

Odpowiedź na interpelację radnego
Michała Kasperczyk
Sygn.
sprawy:

DUR.0003.42.2020

Sprawa:

Wnioski i interpelacje radnych

do
kontaktu:
Osoby

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Katarzyna Kajstura
32 227-70-08

szanowna pani
Barbara konieczna

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

Odpowiadając na interpelację radnego Pana Michała Kasperczyk z dnia 01 .06.2020
w sprawie polityki rowerowej

i

r.

hulajnóg miejskich, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach

informuje, ze z powodu COV|D 19 nie tylko transpoń publiczny został zachwiany. Negatywne

skutki epidemii przeżywa równiez wiele innych podmiotow i branz.

Będąc Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Tychy w sprawach rowerowych zapewne
posiada Pan wiedzę na temat polityki rowerowej realizowanej w naszym mieściei wie Pan,

ze od ki|u lat miasto Tychy promuje Tyski Rower jako ofertę rekreacyjną. Dotychczas llość
stacji i rowerow spełniała oczekiwania mieszkańców o czym świadczybrak wnioskow w tej

sprawie. Dlatego też decyzją Prezydenta dotychczasowe warunki zostały utrzymane
w podobnej konwencji.

Obecnie jesteśmyzwiązani 2 letnią umową na świadczenieusług w zakresie wypożyczalni

rowerów miejskich. Zatem

po

zakonczeniu umowy mozemy powrócić

do

rozmów

zmierzających do zwiększenia ilościstacji.

Zgodnie z ań, 13 ogólnego razporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RoDo), informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zaządu Ulic iMostóW W Tychach z siedzibą w Tychach,
ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, email: daneosobowe@mzuim.tvchv.p|. lnspektor Ochrony Danych - Arkadiusz Pastuszka,
2) Przysługuje Pani/Panu prawo dosiępu do treściswoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania. Jeśliuzna Pani/Pan, iżprzelwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Uzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Ź';
Pani/Panu praivaó z tyrn związanyń na stronie: htb://bio,mzuim.tvńv.ol/ochronałanvdlsobovwń
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OdnoŚnie hulajnog informuję, ze pojawił się inwestor, który zaoferował wprowadzenie
hulajnog w naszym mieście.

W ubiegłym tygodniu w UM Tychy odbyło się spotkanie w tej sprawie. Hulajnogi mają
pojawic się w Tychach już w czerwcu, a podmiot, który je wprowadzi bierze na siebie pełna
odpowiedzialnośc.

Zatem mieszkańcy będą mogli przemieszczac się po Tychach również
hulajnogach.

Zpoważaniem
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Otrzymują:

1.
2.
3,
4,

Adresat,
Radny Miasta Tychy Pan Michał Kaspreczyk
Sekretarz Miasta Tychy,

alaMZUIM,
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